2020-04-22 Kungsbacka kommun

Hej!
Här kommer en hälsning från nämnd och förvaltning för Vård & Omsorg och med
det en önskan om att ni mår bra. Syftet med detta brev är dels att informera lite
kort om vårt arbete under denna pandemi av coronaviruset/covid-19, dels att ge
information om kommande Forum Pensionärsorganisationer. Ni är viktiga
samarbetspartners.
I Sverige har många äldre insjuknat i covid-19 och vi hör framförallt rapporter
från Stockholmsregionen där covid-19 har varit mer utbrett än i övriga regioner.
Nu när vi också hör att smittspridningen lugnat sig något i Stockholm så är det
viktigt att komma ihåg att man påtalar att vi i Västsverige ligger några veckor
efter. Så det är viktigt att vi fortsätter följa Folkhälsomyndighetens
rekommendationer för att minimera smittspridning i samhället.
Vi arbetar aktivt i Kungsbacka kommun för att minimera smittspridningen, ta
hand om smittade och skapa en uthållig verksamhet som klarar pandemins
förlopp. Vi har lyckats bra hittills. Men pandemin är långt ifrån över och vi
genomför många aktiva åtgärder för att säkerställa en god och kvalitativ
verksamhet under rådande omständigheter.
Ni är inom Forum pensionärsorganisationer en viktig samarbetspartners till oss i
nämnd och förvaltning, vilket gör att vi vill dela med oss i ett brev om vad vi gör.

Stabsläge – vi gör det tillsammans
Sedan slutet av mars är förvaltningen för Vård & Omsorg i stabsläge. Det innebär
att vi genomför olika möten och att förvaltningsledningen och andra
nyckelpersoner träffas varje dag för att löpande gå igenom nuläge, behov av
åtgärder och besluta om åtgärder. Tätt knutet till staben finns olika förstärka
team som också arbetar med de aktuella frågorna.
Utöver det samarbetar vi med flera olika regionala och nationella aktörer.
Vi följer utvecklingen noga, samverkar aktivt med berörda aktörer och har
återkommande avstämningar med angränsande kommuner, Länsstyrelsen och
Region Halland. Förvaltningschefen och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
ingår i nationella nätverk och samtalar med Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR) varje vecka i syfte att hantera frågor gemensamt och skriva samman
initiativ och inspel till regeringen inför deras beslutsfattande.
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Vår inriktning i stabsarbetet på förvaltningen är att arbeta för att minimera
smittspridning och att säkerställa en uthållig organisation. Inriktningen stödjer
oss i beslutsfattande och är en vägledning inför åtgärder som behöver tas.
Vi följer också noggrant de rekommendationer vi får från myndigheter och region
om hur vi ska arbeta med att minimera smittsprittspridning. Det handlar också
om hur vi ska hantera de kunder och patienter som har blivit smittade av covid19 så att de ska få en god och säker vård och omsorg.

Säkra källor för information
Överallt skrivs och pratas det om covid-19, i TV och radio, i dagstidningarna, i
sociala medier och på nätet. Överallt. Det sprids också mycket desinformation
och falska rykten, speciellt på nätet och i sociala medier.
Därför är det nu viktigare än någonsin att vara källkritisk och att ta del av
information från trovärdiga källor. Här listar vi några pålitliga källor som du kan
vända dig till för information om coronaviruset/covid-19.







Folkhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
Vårdguiden 1177.se
https://www.1177.se/halland/sjukdomar--besvar/lungor-ochluftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/covid-19coronavirus/
Region Halland
https://www.regionhalland.se/om-region-halland/smittskydd/informationom-det-nya-coronaviruset/
Krisinformation.se
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-ochstorningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset
Sveriges kommuner och regioner (SKR)
https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset.31764.html

Information från Kungsbacka kommun
Kungsbacka.se/covid-19
Kungsbacka kommuns huvudsakliga informationskanal är Kungsbacka.se/covid19. Här samlar vi aktuell information, nyheter, frågor och svar samt länkar som
rör corona covid-19 för att du enkelt ska hitta aktuell och korrekt information.
Kommunen kommunicerar kontinuerligt om information som rör våra
verksamheter och sidorna uppdateras ofta.
Här vill vi flagga lite extra för två undersidor. Den ena heter För dig som är 70 år
och äldre och innehåller bland annat råd och rekommendationer, tips och
förslag på aktiviteter. Den andra sidan heter Så arbetar vi inom vård och omsorg.
Här hittar du information om beslut som nämnden för Vård & Omsorg har fattat,
information om förvaltningens arbete med att minimera smittspridning, hur vi
använder skyddsutrustning och mycket annat.
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Nyhetsbrev och Facebook
Andra bra kanaler att följa för aktuell information från oss är vårt nyhetsbrev
och vår Facebooksida. I vårt nyhetsbrev Direkt från kommunen får du nyheter
om kommunens verksamhet och tips om evenemang direkt till din e-post.
Nyhetsbrevet innehåller ett urval av nyheter från kungsbacka.se och skickas ut
varannan vecka. Att prenumerera är kostnadsfritt.



Nyhetsbrev, https://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Kontaktaoss/Nyhetsbrev/
Facebook, https://www.facebook.com/kungsbackakommun/

Vi håller löpande pressträffar för att informera om aktuella frågor kopplade till
coronaviruset covid-19. Träffarna hålls på torsdagar klockan 10 och du kan följa
dem live via Youtube eller se filmklippet i efterhand.


Pressträffar, https://www.kungsbacka.se/Omsorg-stod-och-hjalp/Tryggoch-saker/Krisberedskap/information-med-anledning-av-covid19/presstraffar/

Vill också passa på att tipsa om en bra krönika som Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR) publicerade den 21 april 2020 på sin webbplats. Den är skriven av
vd Staffan Isling och handlar om det hårda arbete som just nu sker överallt i
Sverige för att bromsa smittspridningen i äldreomsorgen.


Hårt jobb för att bromsa smittspridningen i äldreomsorgen
https://skr.se/tjanster/press/vdskronika/vdskronika/hartjobbforattbromsas
mittspridningenialdreomsorgen.32831.html

Forum Pensionärsorganisationer
Med stor sannolikhet kommer vi att behöva ställa in Forum
Pensionärsorganisationer den 1 juni 2020 kl.10-12. Vi återkommer med slutligt
besked närmare aktuellt datum.

Tillsammans är vi många som just nu arbetar sida vid sida för att hantera
konsekvenserna av det som händer i samhället och för att minska
smittspridningen.

Med vänliga hälsningar

Lisa Andersson

Ordförande i nämnden för
Vård & Omsorg

Lillemor Berglund Andreasson

Förvaltningschef Vård & Omsorg
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